GUANYADORS 2010

ORGANITZA:

PREMIS.

DEU ORDINADORS NETBOOK que seran lliurats pel

síndic de Greuges
Participants. Alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà.

Tipus de treballs. Redacció relacionada amb l´article 1r de la Declaració
Universal dels Drets Humans.

Termini màxim de lliurament. 30 de juny de 2011

Amb la finalitat de promoure el coneixement dels drets humans en l´àmbit
escolar, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana convoca el II
Concurs de Redacció Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que
es regirà per les següents

BASES:
convocatòria pot participar l´alumnat d´educació secundària, batxillerat i
1 Enciclesestaformatius
de grau mitjà de la Comunitat Valenciana.

ÁMBIT

2 A través del centre educatiu, amb un professor que se´n faça responsable de la
PARTICIPACIÓ

divulgació, la recollida de treballs i d´una primera selecció per a elegir, com a
màxim i segons el seu parer, els 10 treballs millors del centre.

3 Els treballs de redacció hauran d´estar relacionats amb l´article 1 de la
TEMA

Declaració Universal dels Drets Humans: “Tots els éssers humans naixen
lliures i iguals en dignitat i drets. I, com que estan dotats de raó i consciència,
han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

6

TERMINI DE LLIURAMENT
Els treballs hauran de ser lliurat abans del 30 de juny de 2011.

JURAT

7 El jurat de II Concurs de Redacció Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
estarà format per persones de dilatada experiència en l´àmbit dels drets humans
o amb reconeguda formació pedagògica o literària, i estarà presidit pel síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana o la persona en qui delegue. La decisió del
jurat tindrà lloc al llarg del mes d´octubre de 2011 i serà inapel·lable.

PREMIS

8 El jurat seleccionarà els DEU treballs millors, 5 de secundària i uns altres

5 de
batxillerat o cicles formatius. Cada persona guanyadora serà premiada amb un
ordinador NETBOOK. Es comunicarà als directors dels centres la relació de les
persones guanyadores, a les quals es podrà exigir que lligen els seus treballs
en l´acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc abans que acabe l´any 2011,
al lloc,el dia i l´hora que es determine.

DISPOSICIÓ DE LES OBRES
9 Els
treballs presentats passaran a ser propietat del Síndic de Greuges de la

I EXTENSIÓ
4 PRESENTACIÓ
Totes les redaccions hauran de ser inèdites i originals, i hauran d´anar

Comunitat Valenciana. Així mateix, els noms i les fotografies de les persones
guanyadores podran ser publicats i difosos per esta institució.

encapçalades amb un títol. Podran estar escrites tant en valencià com
en castellà. L´extensió haurà de ser, com a màxim, de dos fulls per
una única cara, DIN A4, amb interlineat senzill i tipus de lletra Arial, de
grandària 12.

10 La participació en el concurs implica l´acceptació d´estes bases, com també del

5 Els treballs poden presentar-se directament a l´oficina del Síndic o es
LLIURAMENT DELS TREBALLS

poden enviar per correu ordinari a l´adreça següent: Síndic de Greuges
de la Comunitat Valenciana, carrer Pasqual Blasco, 1-03001 Alacant.
Els treballs hauran d´anar en un sobre tancat en què caldrà indicar:
“II Concurs de Redacció Síndic de Greuges”. El sobre ha d´incloure:
(1) la redacció original, en la qual no ha d´aparéixer el nom de l´autor
o autora; i (2) un sobre més petit en què caldrà indicar, a l´exterior, el
títol de la redacció, i a l´interior, el nom, cognoms, curs i centre on està
matriculat l´alumne/a, com també el telèfon del centre.
També s´acceptarà l´enviament de redaccions per correu electrònic a
l´adreça: concurso_sindic@gva.es. L´enviament s´ha de fer des del
centre a través d´un professor, per identificar i autenticar el centre a què
pertany l´estudiant. En el missatge de correu electrònic caldrà adjuntar
dos arxius: un amb la redacció en arxiu Word; i un altre, a banda, amb el
títol de la redacció, el nom i els cognoms de l´alumne/a, el curs i el centre
en què estudia amb el telèfon corresponent.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

criteri dels organitzadors a l´hora de resoldre qualsevol qüestió que no hi estiga
prevista. Les persones concursants que siguen menors d´edat hauran
d´acompanyar el seu treball amb una autorització del seus pares o tutors legals,
d´acord amb l´annex següent.

ANNEX
El sr./ La sra.
, com a
pare/mare, tutor/a de/d´
,
l´autoritze a participar en el II Concurs de Redacció Síndic de Greuges de
la Comunitat Valenciana, i, per tant, n´accepte les bases.
,
Signatura:

de/d`

de 2011

